
 درس سرمایه گذاری در بورس



1- بازده 

2- ریسک 

مورد انتظار –تحقق یافته : انواع بازده 

اجزای بازده 

1-  سود دریافتی که به صورت جریانات نقدی دوره ای سرمایه گذاری

 .بوده و می تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد

2-  سود و یا زیان سرمایه که ناشی از اختالف قیمت خرید و قیمت در

 .زمانی است که دارنده اوراق قصد فروش آن رادارد



افزایش قیمت  بازده کل اوراق بهادار= سود دریافتی+ 

 -کاهش قیمت

  =TR=
𝐶𝐹𝑡+𝑝𝐸−𝑝𝐵

𝑃𝐵
=

 تغییرات قیمت در طول دوره+هر گونه دریافتی وجه
قیمت دارایی در زمان خرید

بازده = 

 کل

𝐶𝐹𝑡 + 𝑝𝐶
𝑝𝐵

 

 
 بازده نسبی= هرگونه سود دریافتی وجه نقد+ قیمت فروش قیمت دارایی پایان دوره 

 قیمت دارایی در زمان خرید                      

 بازده نسبی=
𝐶𝐹𝑡 + 𝑝𝐸
𝑝𝐵

 

 
 =TR=

𝐶𝐹𝑡+𝑝𝐸−𝑝𝐵

𝑃𝐵
 بازده کل=  

𝐶𝐹𝑡+𝑝𝐸

𝑝𝐵
-
𝑝𝐵

𝑝𝐵
 

 

 بازده کل= بازده نسبی -1

 بازده نسبی= 1+بازده کل



 واحد خریداری و  870با قیمت % 12ورقه قرضه ای با نرخ بهره

ساال نرخ بهره دریافت شده 2سال نگهداری شده است در طول این 2

واحد به فروش رفته است بازده کل و بازده  930و سپس به ثیمن 

نسبی این ورقه قرضه را محاسبه نمایید ارزش اسمی ورقه قرضه 

 .واحد است1000

240=2*12*%1000=سوددریافتی 

0/345=870-930+240=بازده کل 

                    870 

1/345=930+240= دهباز=1+0/345=1/345بازده نسبی یا   

                                  870 



                                 R= 𝑅𝐼𝑃𝑁
𝐼=1 

 بازده مورد انتظار

 احتمال پیامد ممکن 

 ارزش پیامد ممکن

 تعدادپیامدهای ممکن



باتوجه به اطالعات زیر بازده مورد انتظار محاسبه نمایید 

 موقعیت اقتصادی احتمال وقوع بازده

 رکود 25% 800

 عادی 5% 1000

 تورم 25% 1200

 800 ∗ 25% + 1000 ∗ 5% + 1200 ∗ 25% = 1000

3

1

 



 برای اندازه گیری ریسک باید توزیع احتماالت بازده را اندازه گیری

 کرد که برای این کار از مقیاسی به نام انحراف معیار استفاده میکنیم

(𝑅𝐼−𝑅)2 (𝑅𝐼−𝑅 (𝑅𝐼(𝑅𝐼 (𝑅𝐼 𝑷𝑰  موقعیت

 اقتصادی

 رکود 25% 400 %400*25 600-400 (-200)2 

 عادی %5 600 600%*5 600-600 ه

 رونق 25% 800 %800*25 600-800 (-200) 2

𝛿 =  (𝑅ه−𝑅)2
𝑛
𝑖=1  *𝑃ه   



10000=25*%40000 

0%*5=ه 

10000=40000*25% 

 

20000 

𝛿 = 20000 = 141/42 


